
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27  січня  2017 року                                                                        № 270 

Про надання дозволу на 

розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та 

обслуговування масло-

екстраційного заводу по переробці 

сої за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул. Молодіжна, 63-в 
 

 Розглянувши заяву генерального директора ТДВ «О ДЕБП» Марона І.Е. 

від 13.01.2017 № 8 про вилучення земельної ділянки площею 5,1857 га на 

користь ПП «Віктор і К» та генерального директора В.М.Короля від 17.01.2017 

№ 18 про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування масло-екстраційного заводу 

по переробці сої за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Молодіжна, 63-в, технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу (або об’єднання) земельної ділянки, яка находиться у постійному 

користуванні Товариства з додатковою відповідальністю «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

класифікації видів цільового призначення земель – J.11.03) загальною площею 

25,0677 га за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63, 63-в, Витяги з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку НВ-3503647092016 від 28.12.2016, НВ-3503647362016 від 

28.12.2016, договір купівлі-продажу майна від 24.02.2016 р/№ 439, керуючись 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст.12, ст.93 ст.122, ст.124, ст.186 

Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 



 

 1. Дати дозвіл ПП «Віктор і К» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 5,1857 га кадастровий номер 3510945300:50:020:0023, з них: 5,1857 га 

– землі промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, для будівництва та обслуговування масло-екстракційного 

заводу по переробці сої за рахунок земель запасу Власівської селищної радиза 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63-в. 

 Категорія земель: ж)  землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 2. Виконкому Власівської селищної ради провести громадські слухання 

стосовно будівництва масло-екстракційного заводу по переробці сої за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63-в. 

 3. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав 

людини, зв'язків з об'єднаннями громадян та реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності (голова комісії депутат Глинченко 

О.М.) та комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                         А.Бабаченко 


